E-bulletin januari 2016
Van het bestuur
Blij zijn wij met de positieve reacties op de eerste “nieuwsbrief”. Wij vinden het erg belangrijk om ons IHS meer bekendheid te geven
in de wijk én bij de betrokkenen. Veel aandacht is er in de laatste vergaderingen geweest voor de komende veranderingen; de fusie
met de Stichting Inloophuizen Amersfoort zal het komende half jaar zijn beslag krijgen – de eerste stappen zijn gezet –, Bert Dijkman,
onze penningmeester zal namens IHS in het bestuur van SIA plaatsnemen. Ook de begroting voor 2016 is ingediend. Tot onze spijt
heeft Klaas van der Horst aangegeven, dat hij na drie jaar secretarisschap zijn functie in maart/april zal neerleggen. Ook nieuwe
betere huisvesting vergt de nodige aandacht. Het 30-jarig bestaan van ons Inloophuis op 1 februari a.s. komt eraan. Dat vieren wij van
1 t/m 7 februari dagelijks, ook zaterdag, tijdens de –feestelijke– inloop: iedereen van harte welkom. Rest ons aan het begin van dit
nieuwe jaar om iedereen een gezond, gelukkig 2016 toe te wensen, onder Gods Zegen.

Een gevarieerde en volle decembermaand

Dubbel genieten

December was een maand vol activiteiten, waar veel bezoekers
aan meededen. Een paar krijgen in deze nieuwsbrief bijzondere
aandacht, naast het bezoek van Sint en zijn Pieten, het kerststukjes maken, de kerstinloop op tweede kerstdag en het
optreden van het koor Heel Schothorst Zingt. De kersttijd in het
IHS begon met een adventsbijeenkomst waarop een eerste
adventskaars op weg naar Kerst werd aangestoken en werd
stilgestaan bij hulp aan vluchtelingen. Met een ex-vluchtelinge en
een vertegenwoordiger van New Dutch Connections ontstond
een leerzaam gesprek over het belang dat (ex-)asielzoekers
gemotiveerd worden om weer in zichzelf te gaan geloven en
anderen betrekken bij het bouwen aan een nieuwe toekomst.
Luchtiger was het optreden van Sweet Stuff, die tijdens een
‘Gluren bij de buren'-sessie op de Batostraat de aanwezigen
trakteerden op ‘lekkere luistervinkjes’ en ‘swingende songs’ in
verschillende genres.

Een zuurkoolschotel of hartige taart. Ouderwetse hutspot of een
andere stampot. Dankzij een actieve kookploeg is er elke tweede
dinsdag en vierde donderdag van de maand een buurtmaaltijd in
het IHS. Coördinator Hanneke is dik tevreden over wat de
kookgroep steeds voor elkaar krijgt. ,,De kwaliteit van het
eten is goed en het zijn
maaltijden die je niet zo gauw
voor jezelf alleen zou
klaarmaken.’’ Hanneke zorgt
samen met de kook-vrijwilligers,
soms ook in overleg met de
inlopers, voor afwisseling in het
menu. Daarvoor wordt ieder half jaareen rooster gemaakt. Al
voordat Hanneke voor het IHS in de Amersfoortse wijk Schothorst
ging werken, kookte ze voor een buurthuis in Gouda waar ze in
die tijd woonde. Wat vindt ze het allermooiste van het eetonderdeel van het Inloophuis? Hanneke: ,,Dat zijn twee dingen.
Kerst het hele jaar. Citaat uit de kersttijd: ,,Het gaat ook om
De kokers zijn happy vanwege wat ze ervan maken. De inlopers
het ontvangen dichtbij in de wijk, de buurt, de straat. Mensen die die aanschuiven genieten van de gastvrijheid. Ze vinden het fijn
net als het kerstkind afhankelijk zijn en vertrouwen op zorgzame om niet alleen te hoeven eten.‘’ Dubbel genieten dus!’’
mensen dichtbij. Hoe zien we en ontvangen we elkaar?’’

"Iets doen voor wie nú komen"
Ria kwam in Schothorst wonen toen de wijk nog maar net
bestond. Ze vond het er gezellig en dat had ook te maken met
het Inloophuis dat er door een aantal kerken werd gestart. Het
was een nieuwe wijk, in opbouw, met mensen die
heel verschillend waren. Die kwamen naar het
IHS, waar ze praatten over hun omgeving. Er
waren veel initiatieven en er werd veel gepland.
Ria deed mee en ze hielp mee: afwassen en zo.
Later kwam een andere tijd, zegt ze, waarin ze
als inloper meedeed aan veel activiteiten van het
IHS, zoals een leesclub, andere kringen, een bezoek aan het
Catharijneconvent en de nog altijd populaire koffiebijeenkomsten. Totdat ze aan huis gebonden raakte. ,,Ik mis het. Dat
loopje, het praten en weer terug.’’ Ze gelooft dat het IHS altijd
een belangrijk bindmiddel in de wijk is geweest. Maar de tijd
verandert, net als behoeften van mensen en daarom moet het
IHS niet aarzelen om in te spelen op veranderingen in de
samenleving en de wijk. ,,Wie komen er nú naar het IHS en kan
er voor hén iets gedaan worden? Dan blijf je betekenisvol, ook in
de toekomst."

Welkom op feest dertigjarig bestaan IHS!
Het IHS bestaat dertig jaar, en dat vieren we! Van 1 tot 7 februari
wordt er elke inloop op iets lekkers getrakteerd en gebeurt er iets
speciaals. Maandag praten de inlopers via Skype
met Ton en Margje Roos, die aan de wieg van
het IHS stonden en nu bij hun kinderen op
Curacao zijn. De –extra feestelijke– maaltijden
deze maand vinden plaats op 4 en 25 februari
(maaltijd van 9/2 vervalt), de tweede verzorgd
door een gastkok. Op 7 februari worden
verschillende documentaires over het IHS
getoond, waar-onder één van de NCRV uit
Schilderij door Tineke
1991. Op de video volgt een nagesprek. Op 6
Kool, dat iets uitdrukt
februari is er een bijzondere activiteit buiten
van wat het IHS voor
haar betekende
Amersfoort. Meer info vindt u op de website.

Geplande activiteiten: Onder de naam ‘Wat lees jij?’ start het
IHS met taalhulp aan mensen die het Nederlands beter onder de
knie willen krijgen. De vraag ernaar ontstond bij vrouwen in de
wijk, maar indien nodig kan er ook een mannengroep beginnen.
Er wordt gezocht naar vrijwilligers die in groepjes kunnen helpen
met het verbeteren van spreek-, lees-, en luistervaardigheden.
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